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KAARTEN                              

   

  

 

ZOMERAVONDFIETSTOCHT Woensdagavond 3 juli en 7 augustus, vertrek om 19.00 uur vanaf Het 

Brookhoes. Meer info bij Henk van Middendorp 06-22315188. 

 

 

BUURTREIS  Onze jaarlijkse buurtreis samen met Het Esbrook is op woensdag 21 augustus.    

  De reis gaat naar Zuid-West Friesland. We vertrekken om 8.15 uur vanaf  

Het Brookhoes en rijden we naar Ens, daar staat de koffie met gebak voor ons 

klaar. We vervolgen de reis via Lemmer naar het prachtige Gaasterland. Hier stapt 

een gids op welke ons meeneemt naar de meest betoverende pittoreske plekjes! 

De rondrit eindigt in Hindeloopen, waar in Het Kapiteinshuisjes een diner 

geserveerd wordt. Na het diner rijden we naar het nabij gelegen plaatsje Koudum 

alwaar we op het luxueus ingerichte passagiersschip DE KliFRAK stappen. De 2 

uur durende rondvaart neemt ons mee over het typische Friese water. Terug aan 

de wal stapt U weer in de touringcar voor de terugreis. De kosten zijn € 60,- per 

persoon. Opgave voor 1 augustus, 

  Jannie Wolff  0547 275832/ Mini Wolfs  0547 273886/H.J. Wissink 0547 272359 

 

GROTE SCHOONMAAK   Om het nieuwe seizoen weer fris te beginnen, willen we in en om ’t Brookhoes 

een grote schoonmaak houden op zaterdag 31 augustus. Jong, oud, man, vrouw 

het maakt niet uit, vele handen maken immers licht werk. We beginnen om 09.00 

uur. Alle hulp is welkom! 

 

WANDELEN    Zondag 18 augustus naar Beltrum  

Vertrek 9.00 uur. Meer info bij Gerrit Sprokkereef tel: 06-27258443 

 

             

OUD PAPIER Zaterdag 17 augustus wordt het oud papier weer door vrijwilligers huis aan huis 

opgehaald. Zorgen jullie ervoor dat het weer op tijd aan de weg staat? 

 

NORDIC WALKING Elke maandag om 18.30 uur, vertrek vanaf ‘t Brookhoes. 

Bij twijfel of vragen: bel Gerrit Sprokkereef, tel 06-27258443 

 

 

Juli 9 dinsdag   prijskaarten Anneke 

Augustus 13 dinsdag   prijskaarten Ida  



VOGELSCHIETEN  Zondag 8 september kan er weer gestreden worden om het felbegeerde 

koningschap. Inschrijven vanaf 13.00 tot het laatste schot van de eerste ronde. De 

eerste schoten zullen worden gelost door de huidige prins Jesse Meilink en koning 

Henri Reef om 13.30.  

Voor de kinderen t/m groep 5 zal er een springkussen zijn. 

Jeugd / jongeren vanaf groep 6 tot 18 jaar betalen € 5,-. Vanaf 18 jaar € 10,- 

Legitimatie verplicht, geen legitimatie= niet schieten.  

Dit jaar komt “de Frietkar” ons voorzien van een warme hap! Onbeperkt friet en 

snacks voor slecht € 8,-   per persoon en kinderen t/m 12 jaar € 4,-.  Opgeven 

hiervoor is noodzakelijk, vóór woensdag 4 september bij Willemien Tjoink  06 – 

20727988 of via het opgaveformulier op de website. Ook als je niet komt schieten, 

maar toch gebruik wilt maken van de Frietkar graag aanmelden ! 

 

 

SENIORENGYM  Is gestopt en begint weer in september! 

Alle donderdagmiddagen. Aanvang 14.00 uur in Het Brookhoes. Meer info bij 

Gerrit Neutenberg. Tel. 0547-272314 

 

APP ALERT   Onlangs heeft het nut van de App Alert Elsenerbroek zich bewezen. Zit je nog niet 

in deze app-groep. Meld je dan nu aan via 

https://www.elsenerbroek.nl/app-alert-elsenerbroek  

 

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD De activiteiten stichting is op zoek naar nieuwe leden. Vind je het leuk om 

activiteiten te organiseren of ben je misschien heel handig met de computer of ben 

jij de nieuwe penningmeester die we zoeken? Meld je dan nu aan! 

  Ook zijn we op zoek naar mensen die af en toe tijdens het kaarten een bardienst 

komen draaien en ’t Brookhoes. Aanmelden kan bij Willemien Tjoink 

 

********************************************************************************************************************************** 

IN HET BROOKHOES IS NIET ALTIJD VOLDOENDE WISSELGELD AANWEZIG, DUS KOM JE VOOR EEN  

ACTIVITEIT, NEEM DAN ZOVEEL MOGELIJK GEPAST GELD MEE.  OOK VOOR DE AUTOMAAT! In de 

automaat kunnen alleen muntstukken van € 1 en € 2  en briefjes van € 5, € 10 en € 20.  

___________________________________________________________________________________________ 

YOGA  Elke woensdagmorgen om 09.30 uur . Voor nieuwe deelnemers is de 1e les 

gratis.  

Meer info en opgave bij Anja Oplaat tel. 06-23196852 

 

BILJARTEN Elke donderdagavond in ’t Brookhoes. Info bij Henk Neutenberg 06-21566614 

 
De circulaire digitaal ontvangen?  Stuur een email naar redactie@elsenerbroek.nl 

********************************************************************************************************************************* 

HEB JE IDEEËN VOOR EEN LEUKE ACTIVITEIT/WORKSHOP?? GEEF HET DOOR AAN HET BESTUUR  

*********************************************************************************************************************************  

ALVAST NOTEREN  

 

BEZOEK COLLEGE VAN B & W –  14 OKTOBER 

TONEEL MET MEKAA – 15 NOVEMBER   

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   

                                                         

 

 

https://www.elsenerbroek.nl/app-alert-elsenerbroek


 

 

 

 

 


